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Dievkalpojums otrajā svētdienā pirms Lieldienām

Introits 
Gādā man taisnību, mans Dievs, un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm. Sūti 
savu gaismu un savu patiesību, ka tās mani izved tavā svētajā kalnā, tavos mājokļos. Ak, 
kaut es nokļūtu pie tava altāra pie tevis, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu. Tad es 
gavilētu un tev pateiktos, ak, mans Dievs. [Ps. 43,1a, 3, 4] 
Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no 
grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm, kas var uz visiem laikiem izglābt tos, kas 
caur viņu nāk pie Dieva. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par pestīšanu, ar viņa 
brūcēm mēs esam dziedināti. [Ebr. 7,26,25; Jes. 53,5b] 

Liturgs: Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! 
Draudze: Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. 

Liturgs: Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. (Ps. 32,1) 

Liturgs: Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! 
Draudze: Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, 
vārdos un darbos un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet 
es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un 
Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: žēlo laipnīgi 
mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara 
spēku, ka varu atgriezties!  

Draudze: Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!  

Liturgs: Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet, sacīdami 
„jā”. Draudze: Jā! 

Liturgs: Kad jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu Pestītāja Jēzus 
Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, 
tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps es 
jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi 
jūsu grēki ir piedoti Tēva un Dēla + un Svētā Gara vārdā.  Draudze: Āmen. 

Lūgsim Dievu! 
Visspēcīgais Dievs, mēs tevi lūdzam, raugies žēlastībā uz saviem ļaudīm, caur savu 
labestību uzturi mūsu miesu, un sargi mūsu garu, lai tev kalpojam. Caur Jēzu Kristu, 
mūsu Kungu. Draudze: Āmen. 
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Vecās Derības lasījums 
Lasījums no Ps. 43 

Gādā man taisnību, mans Dievs, un izved galā manu prāvu pret nesvētiem ļaudīm! No viltus 
ļaudīm un ļauna darītājiem izglāb mani, Kungs! Tu taču esi mans stiprais Dievs, kas sargā. Kāpēc 
Tu novērsies no manis? Kāpēc mans gājiens lai norit skumjās un ienaidnieka spaidos? Sūti Savu 
gaismu un Savu patiesību, ka tās mani vada, ka tās mani aizved Tavā svētajā kalnā, Tavos mājokļos. 
Ak, kaut es tur nokļūtu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas man piešķir prieka pilnu sajūsmu! Tad es 
gavilētu un ar cītarām Tev pateiktos, Tev, Dievs, ak, mans Dievs! Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana 
dvēsele, un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un 
savam Dievam! 

Draudze: Āmen. 

Evaņģēlija lasījums 
Lektors: Lasījums no Mk. 10, 42-45 

Bet Jēzus tos pasauca un saka tiem: "Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, 
un viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā lai nav jūsu starpā; bet, ja kas no jums grib tapt liels, tas 
lai ir jūsu sulainis. Un, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī Cilvēka Dēls 
nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par 
daudziem." 

Draudze: Āmen. 

Evaņģēlijs 

Predikants: Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva,  
un no Kunga Jēzus Kristus! (1. Kor. 1,3) 

Lasījums no Ebr. 13, 12-14 

Tāpēc arī Jēzus, lai ar Savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Tāpēc iziesim pie 
Viņa ārpus nometnes, Viņa negodu nesdami! Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam 
nākamo. 

Uzruna 

Ticības apliecība 
Es ticu uz Dievu, Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju;  
un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, 
piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, 
nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, 
Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. 
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, 
miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. 
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Aizlūgumi, ziņojumi 
„Palīdzi, Jēzu, ka uzvarēt varu” Nr. 328, 1.p. 
Palīdzi, Jēzu, ka uzvarēt varu, kaut arī varens šķiet tumsības spēks, miesa lai nenomāc cīņā 
man garu, vajāt kad ļaunums sāk mani un grēks! Dzīvības Ķēniņ, jel lūgšanu dzirdi, stāvi 
man klāt un stiprini sirdi! 

Predikants: Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu,  
pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū. (Flp. 4,7)  

Dziesma „Nāc pie krusta savās bēdās” Nr. 116 

Nāc pie krusta savās bēdās, gurdais ceļiniek! Ejot krustā sistā pēdās, miers tev tiek.  
Redzi Jēzus krusta mokas, liels Tā sāpju mērs! Tevis dēļ tur izstiepj rokas Dieva Jērs.  
Tavu grēku dēļ Viņš sevi nāvē nodevis. Dieva Dēls tik ļoti tevi mīlējis.  
Tur Viņš tavas sāpes klusēs, prieka stars tev mirdz. Viņa mierā droši dusēs gurdā sirds. 
Spēks un grēku piedošana tev no krusta nāk. Sirdī miers un atspirgšana mājot sāk.  

Lūgšana un Mūsu Tēvs 

Ierobežojumu un nošķiršanās laikā, kad Kristus ķermenis nevar satikties vienā vietā, mēs 
Svētajā Garā pulcējamies daudzās dažādās vietās - mājās, dzīvoklī, istabā - un saucam uz 
Tevi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Valstu valdībām un pašvaldībām dod drosmi un gudrību īstenot sabiedrības veselības 
aizsardzības pasākumus visu labklājībai un sekmēt centienus apturēt vīrusa izplatību, kurš 
ietekmē ikvienu cilvēku. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Iedves savā Baznīcā mīlestības un pašdisciplīnas garu, lai tā mācītu un turētu noteikumus 
un ierobežojumus visu labklājībai. Stiprini mūsu liecību, lai tā iemieso līdzjūtīgas 
pašsavaldības priekšzīmi. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies! Dziedini slimos, stiprini vecos, vārgos un neaizsargātos. Pasargā mūs 
visus no COVID-19 izplatības. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies! Balsti un sargā veselības aprūpes darbiniekus un visus, kas kalpo 
slimajiem un tos, kam ir augsts inficēšanās risks. Īpaši pieminam bēgļus bez mājām un tos, 
kas viņus šodien aprūpē. Stiprini visas institūcijas, kas uztur sabiedrības veselību. Dzirdi 
mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 
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Dievs, apžēlojies! Mierini un pacilā tos, kuri ir vieni, izolēti, vientulības un nemiera 
nomākti. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Dievs, apžēlojies par visu cilvēku ģimeni un par tavu radību! Uzklausi mūsu īpašās 
lūgšanas, kuras tagad tiek izteiktas skaļi vai mūsu sirds klusumā (...) Dzirdi mūsu 
saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Piepildi katru sirdi ar uzticēšanos tavai žēlastībai, kas mūs atbrīvo un savieno tava dēla, 
Jēzus Kristus miesā. Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Sūti savu Svēto Garu. Atjauno savu draudzi lūgšanā un solidaritātē ar visiem līdzcilvēkiem. 
Dzirdi mūsu saukšanu, Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Savā žēlastībā piemini visus, kas ir miruši un šodien mirs. [pauze] Dzirdi mūsu saukšanu, 
Dievs, 
Uzklausi mūsu lūgšanu! 

Mēs paļaujamies uz Tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu solījumu vienmēr būt kopā ar 
mums. Āmen. 

Liturgs: Jēzus vārdā lūgsim! 
Draudze: Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai 
notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod 
mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs 
kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. 
Āmen. 

Liturgs: Pateiciet tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs! 
Draudze: Un viņa žēlastība paliek mūžīgi! (Ps. 107, 1)  
Liturgs: Mēs tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem 
vārdiem, un lūdzam tevi, svētī to, ka pie mums vairojas ticība uz tevi un sirsnīga 
mīlestība starp mums visiem caur tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  

Draudze: Āmen. 

Liturgs: Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā! Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un 
ir tev žēlīgs! Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!


